
B9100/B9110/B9125/B9136

Xerox® PrimeLink® 
kopimaskin/skriver 
Enhet for små og store volumer i sort-hvitt for kontorer  
og hustrykkerier. 



FORDELEN MED PRIMELINK

The Xerox® PrimeLink® B9100-serien 
består av kopimaskiner/skrivere som er like 
praktiske for moderne arbeidsgrupper som 
for hustrykkerier, og som tilbyr den mest 
omfattende funksjonaliteten på markedet. 

•  Med kompakt design og høy ytelse 
er enheten liten nok til å stå i et 
kontorlandskap – men er likevel fleksibel 
nok til å dekke en rekke sort-hvitt-behov.

•  En rask, dobbeltsidig fargeskanner med 
to hoder kopierer eller konverterer sider 
til vanlige digitale formater i hastigheter 
opptil 270 bilder per minutt (bpm).

•  Direkte tilgang til Xerox App Gallery fra 
brukergrensesnittet åpner for nedlasting av 
skytilkoplede apper som kan automatisere 
kompliserte, tidkrevende oppgaver 
for bedrifter, utdanningsinstitusjoner, 
helsevesenet m.m.

•  Men en brukervennlig Xerox® integrert 
kopi-/utskriftserver kan du kontrollere 
kopierings-, skanne- og profesjonelle 
utskriftsfunksjoner fra berøringsskjermen.

•  Tilleggsutstyr: Xerox® EX B9100-
utskriftserver drevet av Fiery® tilbyr 
økt effektivitet, automasjon, avansert 
jobboppsett og økt ytelse ved hjelp av 
andre funksjoner, slik at du får gjort enda 
mer på kortere tid.

•  Integrerte sikkerhetsfunksjoner på selve 
maskinen og på nettverket sørger for 
datasikkerhet og etterlevelse ved bruk 
av strenge, bransjespesifikke standarder 
som HIPAA og FIPS 140-2.

UTALLIGE MULIGHETER

Du har uendelig mange muligheter 
med PrimeLink®. Vi har tilpasset de 
samme teknologiene som understøtter 
bildekvaliteten og påliteligheten av 
produksjonstrykkpresser fra Xerox® til  
den kompakte standflaten. 

•  Xerox-utviklet VCSEL-utskriftsteknologi 
produserer tekst og bilder med høy 
definisjon (2400 x 2400 ppt), ensartet 
utskriftstetthet og nøytrale gråfarger  
ved hjelp av 32 lasere. 

•  Vårt nye EA-Eco LGK-fargepulver 
produserer en matt overflate med lav 
glans, som gir dype sortfarger, mer 
ensartede, jevnere grånyanser og  
bedre lesbarhet.

•  Innebygd overvåking og automatisk 
justering av fargepulvertetthet med  
enkel bildekvalitetsjustering (SIQA)  
gir feilfrie utskrifter.

• Automatiserte teknologier holder  
arkene på rett kjøl under høye  
hastigheter – selv med tykke, tynne eller 
ekstra lange materialer – og du opplever 
derfor sjeldnere papirstopp og oppnår 
bedre og mer nøyaktig leveringskvalitet.

• Lagre profiler for fremtidig bruk med 
samme materialtyper. 

• Digital bilderegistreringsteknologi 
(IReCT) registrerer og måler plasseringen 
av hvert ark i papirbanen og utfører presise 
korrigeringer i sanntid for å oppnå høyst 
nøyaktig registrering.

ALLSIDIG PRODUKSJON

Med et fullt utvalg av innmatings-, 
utleggings- og etterbehandlingsalternativer 
kan PrimeLink® gjøre jobben over alt – enten 
det er på kontoret eller i et produksjonsmiljø.

•  Legg inn fargede omslag, sider eller 
annet fortrykt materiale etter utskrift 
og før etterbehandling, og oppnå større 
variasjon uten at det går på bekostning  
av produktiviteten.

•  Skriv ut på en rekke forskjellige materialer 
fra foliedekor i polyester og vinyl til 
ekstra lange ark for bannere, bokomslag, 
kalendere og annet opptil 660 mm.

Praktisk, daglig kontorbruk kombinert med 
høy produksjonskapasitet i én kompakt enhet.

SIKRE OG PÅLITELIGE 
EKSTERNE TJENESTER

PrimeLink® er nøkkelen til færre 
manuelle inngrep i prosessen og 
mer pålitelige tjenester som holder 
produktiviteten og fortjenesten  
på topp.

Med automatisk 
telleverkavlesning blir 
faktureringen mer nøyaktig med 
mindre administrativt arbeid.

Med automatisk bestilling 
av forbruksartikler overvåker 
systemet forbruket og utløser 
en automatisk bestilling av nytt 
fargepulver når det begynner  
å gå tomt.

Med hendelsesbasert data-push 
sendes feildata til en digital ekspert 
fra Xerox slik at problemene løses 
raskere og nedetiden reduseres.

Med regelbasert selvhjelpstøtte 
får brukeren tilgang til 
kontekstavhengig støtte og en 
søkbar database i den innebygde 
webserveren.

Kopimaskin. Skanner. Funksjonsrik trykkpresse med produksjonskapasitet. 
Møt PrimeLink® B9100-serien – en ekstremt pålitelig, svært allsidig  
sort-hvitt-skriverfamilie fra Xerox. 



1

2

3

4

5

6

8

7

9 10 11 12 13

14

SKRIVERENHETER
• Monokrom xerografimodul

 – Gjennomsnittlig månedlig utskriftsvolum: 
70000–700000 spm

 –  Kapasitet: 3,0 million sider per måned  
(A4, ensidig)

• Utskriftshastighet4

 – 100/110/125/136 spm – A4 
 – 56/69/78/82 spm – B4 
 – 50/55/62/68 spm – A3 
 – 34/55/55/55* spm – SRA3 

• Tid for første kopi
 – B9100: opptil 4,6 sekunder
 – B9110/B9125/B9136: 3,9 sek eller mindre

• Ensidige eller tosidige utskrifter
• Opptil 1200 x 1200 ppt rasteroppløsning og 

2400 x 2400 ppt utskriftsoppløsning med 
rastrering 106 lpt (standard) eller 150 lpt 
(høykvalitetsmodus)

• Nøyaktig registrert utskrift på for- og bakside
 – B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm

• Automatisk telleverkavlesning (i markeder der 
dette er tilgjengelig)

DOKUMENTLAGRING
• B9100/B9110/B9125/B9136: Harddisk med 

minimum 320 GB for dokumentlagring.

INTEGRERT TOSIDIGMATER SOM 
SKANNER FOR- OG BAKSIDEN I  ÉN 
OMGANG 
• Avansert fargeskanning
• To skannehoder som kan skanne opptil 270 bpm, 

ensidig eller tosidig, i sort-hvitt eller farger4

• Optisk skanneoppløsning 600 x 600 ppt 8-biters 
gråfarge (256 nyanser)

• Skanner til standardformatene PDF, JPEG, TIFF, 
eller flersiders TIFF; støtter LDAP

• Skann til e-post med leveringsbekreftelse

• Skann til nettverkserver
• 250-arks automatisk tosidigmater som skanner 

begge sider i én omgang
• Formater: A5 til A3 (5 x 8" til 11 x 17")
• Tykkelser: Ensidig eller tosidig: fra standard på 

52 g/m² til kartong på 200 g/m²
• Ekstrautstyr: Skannepakke for søkbare PDF-filer
• Ekstrautstyr: Skannepakke for PDF-filer med høy 

komprimering
• Skann til og fra USB / lagre til og skriv ut fra USB 
• Faksfunksjon kan installeres (kun B9100)

PAPIRMATING
Materialtykkelser og kapasit1:
• Skuff 1: 1100 ark. Standardformater:  

Letter (8,5" x 11"), A4 (8,27" x 11,69"), JIS B5 
(7,17" x 10,12"), Executive (7,25" x 10,5")

• Skuff 2: 1600 ark. Standardformater:  
Letter (8,5" x 11"), A4 (8,27" x 11,69"), JIS B5 
(7,17" x 10,12"), Executive (7,25" x 10,5")

• Skuff 3-4: 550 ark i hver skuff – 5,5" x 7,16" til 
13,0" x 19,2" (137,9 x 182 mm (A5) til 330 x  
488 mm (SRA3))

• Magasin 5 spesialmagasinet: 250 ark –  
3,93" x 5,82" til 13" x 26" (100 x 148 mm til 330 x 
660 mm); 16 lb. standard til 129 lb. omslag  
(52 g/m² til 350 g/m²)

• Ekstrautstyr: Stormagasin: To magasiner,  
4000 ark – 11,69" x 7,16" til 13" x 9,49"  
(297 x 182 mm til 330 x 241 mm); 16 lb.  
bond til 80 lb. omslag (52 til 216 g/m²)

• Ekstrautstyr: Stormagasin for 
overdimensjonert papir med to magasiner2 
(ikke tilgjengelig med Xerox® B9136): 2000 ark 
– 100 x 148 mm til 330 x 488 mm (3,93 x 5,82 t. 
til 13 x 19,2 t.); standard på 52 g/m² til omslag på 
300 g/m² Støtter XLS format (330,2 x 660 mm) 
opptil 220 g/m² / 80 lb. omslag

• Ekstrautstyr: Stormagasin for 
overdimensjonert papir med to magasiner2 
(ikke tilgjengelig med Xerox® B9100): 
4000 ark – 100 x 148 mm til 330 x 488 mm 
(3,93 x 5,82 t. til 13 x 19.2 t.); magasin 1 støtter 
vanlige papirtykkelser fra standard på 52 g/m² til 
omslag på 300 g/m²; magasin 2 støtter vanlige 
papirtykkelser fra standard på 52 g/m² til omslag 
på 350 g/m². Støtter XLS format (330,2 x  
660 mm) opptil 220 g/m² / 80 lb. omslag

• Ekstrautstyr: Ekstra inn- og utmatingsstøtte  
for store formater for utskrift på ekstra lange 
ark opptil 660 mm (det er nødvendig å bruke 
stormagasin for overdimensjonert papir med  
ett eller to magasiner)

ENKEL ETTERBEHANDLING  
(KUN B9100)
• Enkel mottakskuff (SCT)3 rommer opptil 500 ark 
• Mottaker med sideforskyvning (OCT)3 rommer 

opptil 500 ark.

XEROX ® ARKRETTERMODUL
• Arkrettermodulen med avkjøling retter ut bøyde 

ark slik at maskinen kan opprettholde god 
papirflyt og høy hastighet, og kopler sammen 
produksjonsklare etterbehandlingsmoduler. Denne 
modulen må brukes i alle konfigurasjoner med 
GBC® AdvancedPunch™ Pro, Xerox® storutlegger.

Fleksibilitet for alle miljøer.

1  Stormagasin for overdimensjonert papir  
med ett magasin

2  Magasin 5 (spesialmagasin) 

3  Kontrollpanel

4  Integrert tosidigmater som skanner  
i én omgang

5  Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/
B9136 kopimaskin/skriver

6  Fire interne magasiner og magasin 5 
(spesialmagasin) som standard 

7  Xerox® arkrettermodul

8  Xerox® innleggsmagasin

9  GBC® AdvancedPunch™ Pro

10  Xerox® storutlegger

11  Xerox® modul for falsing og  
tosidig beskjæring

12  Xerox® C/Z-falsemodul som ekstrautstyr

13  Xerox® produksjonsklar etterbehandler  
med heftemodul 

14  Xerox® SquareFold-trimmer

Xerox produktutforsker  for  Pr imeLink ® 
B9100-ser ien

Merk: Illustrasjonen viser ikke alle tilgjengelige etterbehandlingsenheter. 

ETTERBEHANDLINGSALTERNATIVER

Spesifikasjoner

Gå til produktuforskeren for Xerox® PrimeLink® på xerox .com for  
å se alle mulige konfigurasjoner.

* 55 spm oppnådd gjennom en serviceinnstilling
1  Kapasitet basert på standardpapir fra 52 g/m² til 216 g/m²  
(16 lb. til 80 lb.) på omslag.

2  Ved utskrift på ekstra lange ark (XLS) (26"/660 mm) er det nødvendig  
å bruke stormagasin for overdimensjonert papir med ett eller  
to magasiner.

3  Tilgjengelig i begrensede markeder.
4  Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734, 

24735, 17991 for utskrift, kopiering og skanning.

https://explorexeroxproducts.com/Product/Index/PLB91XX_XPE?Language=en-US&Region=NARS
https://explorexeroxproducts.com/Product/Index/PLB91XX_XPE?Language=en-US&Region=NARS
http://www.xerox.com


XEROX ® INNLEGGSMAGASIN
• Legger inn 250 fortrykte eller blanke ark under 

etterbehandlingen for fortrykte omslag 
• Legger til rette for beskjæring, hulling, 

falsing, stifting og stabling av innlagte ark fra 
330 x 488 mm (13 x 19,2 t.) til 182 x 148 mm 
(7,2 x 5,8 t.), på bestrøket og ubestrøket papir 
opptil 350 g/m²

• Integrert arkretter

GBC ® ADVANCEDPUNCH™ PRO
• Hullemaskin for frittstående spiralinnbinding  

og plastrygginnbinding 
• Brukervennlige hullstansersett er tilgjengelige.  

Kan stanse ut hull på kort- eller langsiden av en 
rekke standard papirtyper, samt på skillekort med 
faner og annet tykt papir opptil 300 g/m² 

• Støtter vanlige innbindingsmetoder som 
plastrygginnbinding, spiralinnbinding, ringperm  
og VeloBind®

XEROX ® PRODUKSJONSKLAR 
ETTERBEHANDLER
• stiftearkformater fra 182 x 146 mm (7,2" x 5,7".)  

til 297 x 432 mm (11,7" x 17".)
• Håndterer papirtykkelser fra 52 til 350 g/m²  

på ubestrøket papir eller fra 72 til 350 g/m²  
på bestrøket papir. 

• Utleggeren rommer opptil 3000 ark og kan  
ta formater fra 148 x 146 mm (5,83 x 5,75 t.)  
til 330,2 × 488 mm (13 x 19,2 t.)

• Øvre magasin rommer 500 ark

XEROX ® PRODUKSJONSKLAR 
ETTERBEHANDLER MED HEFTEMODUL 
Gir deg samme funksjonalitet som den 
produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox® pluss:
• Produserer hefter på opptil 200 sider (50 ark) 

182 x 257 mm (7,17" x 10,1") til 330 x 488 mm 
(13" x 19,2"), og opptil 350 g/m²

• Kommer med 500-arks øvre magasin, 3000-arks 
utlegger og heftemottaker for ryggstiftede hefter 

XEROX ® HULLEMASKIN 
• 2/3-hull (ikke tilgjengelig i alle markeder), 2/4-hull 

og svensk standard (4 hull) kan legges til på den 
produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox®  
og den produksjonsklare etterbehandleren  
med heftemodul fra Xerox® i standard eller 
tilpassede formater

* Ekstrautstyr eller i pakke med profesjonelle etterbehandlere avhengig 
av geografisk marked.

XEROX ® STORUTLEGGER
• Med storutleggeren kan du stable opptil  

5000 ark på opptil 350 g/m² med forskyvning. 
Bruk standard eller tilpassede papirformater  
(maks. 330 x 488 mm (13 x 19,2 t.) til  
min. 203 x 182 mm (8 x 7,2 t.))

• Utleggertralle følger med 
• Inkluderer et 500 arks øvre magasin for prøvetrykk 

og lave volumer

XEROX ® MODUL FOR FALSING OG 
TOSIDIG BESKJÆRING
• Beskjærer toppen og bunnen av et ark maks. 

25 mm (0,985 t.), min. 6 mm (0,236 t.) ved 
bruk av standard eller tilpassede formater 
(maks. 330 x 488 mm (13 x 19,2 t.) til min. 
194 x 210 mm (7,7 x 8,3 t.)) på ubestrøket  
og bestrøket papir opptil 350 g/m²

• Inkluderer en bufferenhet som øker 
utskriftsproduktiviteten under beskjæring og 
gir mulighet for opptil fem egendefinerte falser 
(arkene kan falses oppover og nedover)

• Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare 
etterbehandleren fra Xerox® og den 
produksjonsklare etterbehandleren med 
heftemodul fra Xerox® 

*Påkrever Xerox® EX B9100-utskriftserver drevet av Fiery®

XEROX ® C/Z-FALSEMODUL

• Produserer C- eller Z-fals på A4-format  
(8,5 x 11 tommer)

• Produserer halv Z-fals som reduserer større 
formater. Denne typen Z-fals bretter A3/B4-papir

• Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare 
etterbehandleren fra Xerox® og heftemodulen  
fra Xerox®

GBC ® eWIRE™
• Mekanisk innbindingssystem som lager ringhefter 

med to sløyfer 
• Kombinerer utskrift, hulling, samling og innbinding 

i én integrert prosess
• Lager ringbundne produkter som f.eks.  

kalendere og bøker i A4- og Letter-format
• Binder en rekke arkformat og -vekt opptil  

omslag 300 g/m²

XEROX ® TEIPINNBINDER
• Produserer termisk tapeinnbinding
• Binder A4-format fra 15 til 125 ark
• Velg mellom sort, hvit og mørkeblå tapefarge

XEROX ® SQUAREFOLD-TRIMMER
• Lager ferdige hefter med firkantrygg
• Beskjærer forkanten på hefter med profesjonell 

produksjonskvalitet. Beskjærer opptil  
120 sider (30 ark)

• Bruk i kombinasjon med modulen for tosidig 
beskjæring for ferdiginnbundne hefter med 
utfallende trykk

• Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare 
etterbehandleren med heftemodul fra Xerox® 
og plussversjonen av den produksjonsklare 
etterbehandleren fra Xerox®

XEROX ® PRODUKSJONSKLAR 
ETTERBEHANDLER PLUSS
• Har samme funksjonalitet som Xerox® 

produksjonsklar etterbehandler, med et  
500-arks øvre magasin og 3000-arks utlegger 

• Brukes ved tilkopling av etterbehandlingsutstyr  
fra tredjepartsprodusenter

PLOCKMATIC PRO50/PRO35 
HEFTEMODUL
• Hefter av høyeste produksjonskvalitet på  

opptil 200 sider (50 ark) 
• Beskjær forkanten av hefter, lag firkantrygg, roter 

før rilling og beskjæring av utfallende trykk og mat 
store formater manuelt, alt på formater opptil 
320 x 228,6 mm og tykkelser opptil 300 g/m² 

• Tilkopling via plussmodellen av den 
produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox®

EIP
• EIP versjon 3.7.3, 8. Gen UI

DATASIKKERHET
• Sikkret utskrift, passordbeskyttede PDF-filer, FIPS 

140-3 NY NIST 800-171 (kun integrert server), 
IPsec, SNMP v3.0, TLS (1.3) / SSL, bildeoverskriving, 
datakryptering på harddisken, ekstern 
autentisering med LDAP, SMB, eller Kerberos,  
CaC-/PIV-kort, og SIPRNet-autentisering  
med smartkort

• 256-biters kryptering
• Common Criteria sertifisering
• Jobbasert kontering (kun Xerox® B9136)

ELEKTRISKE KRAV
• Skriverenhet:

 – 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 – KVA-klassifisering: Høyeste strømforbruk: 
2,8–3,1 KVA

 – Sertifiseringer fra godkjente 
sertifiseringsinstanser: ENERGY STAR®, EPEAT 
(sølv), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, 
WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, 
RoHS, CE, etterlever WEEE-direktivet

• Med ekstrautstyr for innmating/etterbehandling:
 – Hver modul krever 100 – 240 VAC,  
60/50 Hz strøm

UTSKRIFTSERVERE
• Xerox® Integrert kopi- og utskriftserver 
• Ekstrautstyr: Xerox® EX B9100-utskriftserver  

drevet av Fiery® 

© 2022 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, PrimeLink®, og Xerox® Squarefold er varemerker for 
Xerox Corporation i USA og/eller andre land. 12/22 TSK-3949 BR28158 PB9BR-01OF 

Spesifikasjoner for Xerox® PrimeLink® B9100/
B9110/B9125/B9136 kopimaskiner/skrivere


